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Betreft: advies inzake buurtbus Grave-Wijchen
Arnhem, 9 april 2020

Geachte heer Lieven,
In navolging van uw adviesaanvraag over de voorgenomen start van een nieuwe buurtbusverbinding
tussen Grave en Wijchen reageren wij als volgt:
Wij zijn van mening dat de nieuwe buurtbuslijn 568 een mooie aanvulling is op de huidige OVverbindingen. Met name de kern Balgoij wordt hiermee weer goed verbonden met het reguliere OV.
Wij constateren echter ook enkele knelpunten waar het de overstap betreft naar andere verbindingen:
Wijchen station:
- 3 minuten overstaptijd vanaf buurtbus 568 op de trein naar Den Bosch.
Voor een aantal gebruikers is de lijn voor een verbinding met Den Bosch daardoor weinig
aantrekkelijk.
De andere overstaptijden te Wijchen zijn acceptabel.
Grave station:
- 3 minuten overstaptijd van lijn 99 naar buurtbus 568 zou kunnen, maar de buurtbus kan niet wachten
op een verlate lijn 99, daar de buurtbus anders te laat arriveert voor de aansluiting op de trein in
Wijchen.
- de overstaptijden met de lijnen 92 en 96 zijn bedroevend.
Feitelijk lijkt dit op het ontbreken van een goed netwerk in het Brabantse, althans wat de omgeving
van Grave betreft. Ook dit maakt het voor een aantal reizigers minder aantrekkelijk.
Een oplossing zou onzes inziens hoogstens bereikt kunnen worden via overleg over andere rijtijden
met de vervoerders die de lijnen 92, 96 en 99 beheren en met de buurtbusverenigingen van de lijnen
92 en 96. Dat overleg gaat momenteel te ver om op redelijk snelle wijze lijn 568 te laten beginnen.
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Samenvattend adviseren wij positief over de nieuwe buurtbusverbinding tussen Grave en Wijchen,
maar wij vragen aandacht voor voornoemde knelpunten in de aansluitingen.
Wij adviseren tevens om het functioneren van buurtbus 568 na 6 maanden te evalueren, ook onder de
reizigers. Wij zouden hiervan graag een terugkoppeling ontvangen.
Met dank voor uw adviesaanvraag, teken ik,
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof
Voorzitter
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